
 
 
 
 
 
 
 

ກດົໝາຍ 
 ວາ່ດວ້ຍກາໍມະສດິ  

 
 

ເລກທີ 01/90/ສປສ ລງົວນັທີ 27/6/90 (ໄດລ້ງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງເອົາຢາ່ງເປັນເອກະສນັ 
ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝວສິາມນັຄບົຄະນະ ເທ່ືອທີສີ່ ຂອງສະພາປະຊາຊນົສງູສດຸ (ຊຸດທີ 2)  
ໃນວນັທີ 27ມຖິນຸາ1990 ເວລາ 14 ໂມງ 30 ນາທີ ແລະ ປະກາດໃຊຕ້າມດາໍລດັຂອງ 

ປະທານປະເທດ ສ ປ ປ ລ ເລກທີ 40/ປທປທ ລງົວນັທີ 27 ກລໍະກດົ 1990 ) 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕິພາບ ເອກະລາດ ເອກະພາບ ສງັຄມົນຍິມົ 

 
ສະພາປະຊາຊນົສງູສດຸ        ເລກທີ 01/90/ສປສ 
 

ກດົຫມາຍ 
ວາ່ດວ້ຍກາໍມະສິດ 

 
ຫມວດທີ 1 

ວາ່ດວ້ຍບດົບນັຍດັທ ົ່ວໄປ 
 
ມາດຕາ 1. ກາໍມະສິດ 

ກາໍມະສິດ ແມນ່ ສິດອນັຄບົຖວ້ນ ແລະ ເດັດຂາດຂອງລດັ, ລວມຫມູ,່ ເອກະເທດ, ເອ
ກະຊນົ ແລະ ສວ່ນ ຕວົໃນການຄອບຄອງ, ນາໍໃຊ,້ ໄດຮ້ບັຫມາກຜນົ ແລະ ຊີຂ້າດກຽ່ວກບັຊບັ
ສິ່ ງຂອງອນັໃດອນັຫນຶ່ ງ ໃນຂອບເຂດທ່ີກດົຫມາຍໄດກ້າໍນດົໄວ.້ 

 
ມາດຕາ 2. ຮບູກາໍມະສິດ 

ກາໍມະສິດມ ີ5 ຮບູ ຄ ື: 
- ກາໍມະສິດຂອງລດັ; 
- ກາໍມະສິດລວມຫມູ;່ 
- ກາໍມະສິດເອກະເທດ; 
- ກາໍມະສິດເອກະຊນົ; 
- ກາໍມະສິດສວ່ນຕວົ. 
ກາໍມະສິດລວມຫມູ ່ແບງ່ອອກເປັນກາໍມະສິດຂອງສະຫະກອນ ແລະ ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້

ລວມຫມູອ່ື່ ນໆ. 
ລດັປກົປ້ອງກາໍມະສິດດ ັງ່ກາ່ວດວ້ຍກດົຫມາຍ. 
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ຫມວດທີ 2 
ວາ່ດວ້ຍກາໍມະສິດຂອງລດັ 

 
ມາດຕາ 3. ເຈົ້າກາໍມະສິດຂອງຊບັສິ່ ງຂອງ ຂອງລດັ 

ລດັເປັນເຈົາ້ກາໍມະສິດແຕຜູ່ດ້ຽວ ກຽ່ວກບັຊບັສິ່ ງຂອງທງັຫມດົຂອງລດັ ແຕຊ່ບັສິ່ ງຂອງດ ັງ່
ກາ່ວ ແມນ່ຢູໃ່ນການຄຸມ້ຄອງຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ. 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ເປັນຜູປ້ະຕິບດັສິດຄອບຄອງ, ນາໍໃຊ,້ ໄດຮ້ບັຫມາກຜນົ ແລະ 
ຊີຂ້າດ, ອາດຈະມອບໃຫອ້ງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູ ່ ຫລື ບກຸຄນົເຊ່ົາຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້  ຕາມຂອບ
ເຂດ ທ່ີກດົຫມາຍໄດກ້າໍນດົໄວ ້ແລະ ສອດຄອ່ງກບັວຽກງານ ແລະ ແຜນການຂອງລດັກໄໍດ.້ 

 
ມາດຕາ 4. ເປ້ົາຫມາຍກາໍມະສິດຂອງລດັ 

ກາໍມະສິດຂອງລດັ ມ ີ2 ປະເພດຄ ື: 
ບນັດາພ້ືນຖານວດັຖເຸຕັກນກິຂອງສງັຄມົ ທ່ີຂຶນ້ກບັການຄຸມ້ຄອງຂອງລດັ ເຊ່ັນ: ໂຮງຈກັ 

ໂຮງງານ, ພາຫະນະຂນົສ ົ່ງທາງບກົ, ທາງນ ໍາ້ ແລະ ທາງອາກາດ, ພາຫະນະສື່ ສານ, ໄປສະນ,ີ 
ທະນາຄານ, ວສິາຫະກດິ ແລະ ອື່ ນໆທ່ີເປັນຂອງລດັ; 

ບນັດາຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີໃຊໃ້ນການເຄື່ ອນໄຫວຂອງກງົຈກັລດັ ເຊ່ັນ: ອາຄານ, ລດົ, ໂຕະ, 
ຕ ັ່ງ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ສວ່ນທ່ີດນິ ພ້ືນດນິ, ນ ໍາ້, ປ່າໄມ,້ ສດັນ ໍາ້ ແລະ ສດັປ່າທ່ີເປັນຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ 
ແລະ ເປັນກາໍມະສິດຂອງວງົຄະນາຍາດແຫງ່ຊາດ ຊຶ່ ງແມນ່ລດັເປັນຕວົແທນນ ັນ້ ລດັອາດຈະ
ມອບສິດຄອບຄອງ, ນາໍໃຊ,້ ໂອນ ແລະ ສິດສືບທອດໃຫອ້ງົການຈດັຕ ັງ້ອື່ ນໆ, ຫວົຫນວ່ຍເສດ
ຖະກດິ ຫລື ບກຸຄນົກໄໍດ.້ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ອື່ ນ, ຫວົຫນວ່ຍເສດຖະກດິ ຫລື ບກຸຄນົນ ັນ້ອາດຈະທາໍການໂອນ ຫລື 
ສືບທອດທ່ີດນິກໄໍດ ້ແຕບ່ໍ່ໃຫນ້າໍອອກຊືຂ້າຍ. 

 
ມາດຕາ 5. ການໄດມ້າເປັນກາໍມະສິດຂອງລດັ 

ກາໍມະສິດຂອງລດັ ແມນ່ ໄດມ້າຈາກ: 
ການຫນັປ່ຽນກາໍມະສິດມາເປັນຂອງລດັ; 
ການກໍ່ສາ້ງຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ ແລະ ວສິາຫະກດິຂອງລດັ; 
ການເກບັພາສີອາກອນຂອງລດັ; 
ການເຫມາົຊືຊ້ບັສິ່ ງຂອງດວ້ຍຄວາມຈາໍເປັນ; 
ການຮບິຊບັສິ່ ງຂອງ; 
ການໄດຊ້ບັສິ່ ງຂອງທ່ີບ່ໍມເີຈົາ້ຂອງ; 
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ການເກບັຂອງຕກົເຮ່ັຽ; 
ການພບົເຫັນວດັຖທ່ີຸມຄີາ່; 
ການໄດສ້ດັທ່ີຂາດການຮກັສາ; 
ການຊື ້ແລະ ການແລກປ່ຽນ; 
ການມອບຊບັສິ່ ງຂອງໃຫລ້ດັ; 
ການສືບທອດມນູມຣໍະດກົ. 

 
ມາດຕາ 6. ລະບຽບການຊີຂ້າດກຽ່ວກບັຊບັສິ່ ງຂອງຄງົທ່ີຂອງລດັ 

ລະບຽບການມອບວສິາຫະກດິ, ອາຄານ, ສິ່ ງທ່ີກໍ່ສາ້ງ, ວດັຖປຸະກອນ ແລະ ຊບັສິ່ ງ
ຂອງອື່ ນໆຂອງລດັ ຊຶ່ ງເປັນຊບັສິ່ ງຂອງຄງົທ່ີ ຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ຫນຶ່ ງຂອງລດັ ໃຫອ້ງົການຈດັ
ຕ ັງ້ອື່ ນຂອງລດັນ ັນ້ ໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກດົຫມາຍສະເພາະ. 

ຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີກາ່ວມາຂາ້ງເທິງນີ ້ ບ່ໍອາດຈະມອບໃຫບ້ກຸຄນົໃດບກຸຄນົຫນຶ່ ງເປັນເຈົາ້ກາໍມະ
ສິດໄດ ້ເວັນ້ເສັຽແຕ ່ຊບັສິ່ ງຂອງບາງຢາ່ງ ທ່ີຂາຍໃຫຕ້າມລະບຽບການທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວເ້ທ່ົານ ັນ້. 

 
ມາດຕາ 7. ລະບຽບການຊີຂ້າດກຽ່ວກບັຊບັຫມນູວຽນ ແລະ ຜະລິດຕະພນັ 

ອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັເປັນຜູຊ້ີຂ້າດກຽ່ວກບັວດັຖດຸບິ, ວດັຖປຸະກອນ, ເງນິ ແລະຊບັ
ຫມນູວຽນອື່ ນໆ ແລະ ຜະລິດຕະພນັປງຸແຕງ່ ຢາ່ງສອດຄອ່ງກບັຄນຸປະໂຫຍດຂອງມນັ ແລະ 
ຕາມແຜນການທ່ີໄດວ້າງອອກ. 

ບ່ໍມບີກຸຄນົໃດຈະມສີິດນາໍໃຊຊ້ບັສິ່ ງຂອງທ່ີເປັນກາໍມະສິດຂອງລດັ ເພ່ືອຫາຜນົປະໂຫຍດ
ໃຫແ້ກຕ່ນົເອງ. 

 
ມາດຕາ 8. ລະບຽບກຽ່ວກບັການຮບິຊບັສິ່ ງຂອງ ຂອງລດັ 

ວສິາຫະກດິ, ອາຄານ, ສິ່ ງທ່ີກໍ່ສາ້ງ, ວດັຖປຸະກອນ ແລະ ຊບັສິ່ ງຂອງອື່ ນໆທ່ີເປັນຊບັຄງົ
ທ່ີຂອງອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ບ່ໍອາດຈະເອົາມາເປັນເປ້ົາຫມາຍຂອງການຄ ໍາ້ປະກນັ ແລະ ບ່ໍ
ອາດຈະຖກືຮບິ ຫລື ຍຶດຕາມການຮອ້ງຟ້ອງຂອງເຈົາ້ຫນີໄ້ດ ້ ເວັນ້ເສັຽແຕພ່າຫະນະທາງດາ້ນ
ການເງນິ ແລະ ຊບັສິ່ ງຂອງອື່ ນໆທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົຫມາຍເທ່ົານ ັນ້. 

ສາໍລບັຊບັສິ່ ງຂອງ ຂອງລດັທ່ີຢູຕ່າ່ງປະເທດ ກໃໍຫປ້ະຕິບດັເຊ່ັນດຽວກນັກບັຊບັສິ່ ງຂອງ 
ຂອງລດັທ່ີຢູພ່າຍໃນປະເທດ. 

ການທວງເອົາຊບັສິ່ ງຂອງຂອງລດັຈາກຜູທ່ີ້ຄອບຄອງຢາ່ງຜິດກດົຫມາຍຢູນ່ ັນ້ ຈະດາໍເນນີ
ເວລາໃດກໄໍດ ້ໂດຍບ່ໍມອີາຍຄຸວາມໃນການຮອ້ງຟ້ອງທາງແພງ່. 
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ຫມວດທີ 3 
ວາ່ດວ້ຍກາໍມະສິດລວມຫມູ ່

 
ມາດຕາ 9. ເປ້ົາຫມາຍກາໍມະສິດຂອງສະຫະກອນ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູອ່ື່ ນໆ 

ກາໍມະສິດຂອງສະຫະກອນ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູອ່ື່ ນໆມພີາຫະນະການຜະລິດ 
ແລະ ຊບັສິ່ ງຂອງອື່ ນໆທ່ີຈາໍເປັນສາໍລບັການປະຕິບດັຫນາ້ທ່ີວຽກງານຂອງຕນົ ເຊ່ັນ ເຄື່ ອງຈກັ, 
ພາຫະນະຂນົສ ົ່ງ, ລດົດດຸ, ລດົໄຖ, ສດັ, ອາຄານ, ສິ່ ງທ່ີກໍ່ສາ້ງ, ວສິາຫະກດິ, ເຮອືນພກັຜອ່ນ, 
ທຶນຄງົທ່ີ, ທຶນຫມນູວຽນ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 
ມາດຕາ 10. ເນືອ້ໃນຂອງກາໍມະສິດຂອງສະຫະກອນ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູອ່ື່ ນໆ 

ສະຫະກອນ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູອ່ື່ ນໆມສີິດຄອບຄອງ, ນາໍໃຊ,້ ໄດຮ້ບັຫມາກ
ຜນົ ແລະ ຊີຂ້າດກຽ່ວກບັຊບັສິ່ ງຂອງຊຶ່ ງເປັນກາໍມະສິດຂອງຕນົ ໃນຂອບເຂດທ່ີກດົຫມາຍໄດກ້າໍ
ນດົໄວ ້ແລະ ປະຕິບດັສິດດ ັງ່ກາ່ວໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັກດົລະບຽບຂອງຕນົ. 

ສິດຊີຂ້າດກຽ່ວກບັຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ ແມນ່ມອບໃຫສ້ະຫະກອນ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມ
ຫມູອ່ື່ ນໆ ເປັນຜູປ້ະຕິບດັຢາ່ງເປັນເອກະລາດ ແລະ ບ່ໍມບີກຸຄນົໃດຈະສາມາດຊີຂ້າດກຽ່ວກບັຊບັ
ສິ່ ງຂອງດ ັງ່ກາ່ວໄດ.້ 

 
ມາດຕາ 11. ການໄດມ້າເປັນກາໍມະສິດຂອງສະຫະກອນ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູອ່ື່ ນໆ 

ກາໍມະສິດຂອງສະຫະກອນ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູອ່ື່ ນໆແມນ່ໄດມ້າຈາກ: 
ການປະກອບສວ່ນທາງດາ້ນຊບັສິ່ ງຂອງ ຂອງສະມາຊກິແຕລ່ະຄນົ; 
ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ; 
ການຊື ້ແລະ ການແລກປ່ຽນ; 
ການຊວ່ຍເຫລືອທາງດາ້ນວດັຖ ຸ ແລະ ການເງນິຂອງລດັ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ອື່ ນໆ ແລະ 

ບກຸຄນົ ແລະ ອື່ ນໆ. 
 
ມາດຕາ 12. ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີຂຶນ້ກບັສິດຂອງສະຫະກອນ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູອ່ື່ ນໆ 

ສະຫະກອນ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູອ່ື່ ນໆ ຕອ້ງນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຊຶ່ ງຕນົໄດຄ້ອບຄອງນ ັນ້
ຢາ່ງຖກືຕອ້ງ, ຖາ້ຫາກບ່ໍນາໍໃຊໃ້ຫເ້ປັນຜນົປະໂຫຍດແລວ້ ສະຫະກອນ ຫລືອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມ
ຫມູກ່ຈໍະໄດຖ້ກືປບັໃຫມຕາມລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ ຫລືລດັອາດຈະ
ຖອດເອົາທ່ີດນິຄນື ແລະ ມອບໃຫຫ້ວົຫນວ່ຍເສດຖະກດິອື່ ນ  ຫລື ບກຸຄນົອື່ ນນາໍໃຊກ້ໄໍດ ້ແຕລ່ດັ
ຈະບ່ໍໄດໃ້ຊແ້ທນຄາ່ໃດໆໃຫທ້ງັສິ້ນ. 
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ມາດຕາ 13. ລະບຽບກຽ່ວກບັການຮບິຊບັສິ່ ງຂອງສະຫະກອນ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູອ່ື່ ນໆ 
ອາຄານ, ການກໍ່ສາ້ງ, ລດົດດຸ, ລດົໄຖ, ພາຫະນະຂນົສ ົ່ງ ແລະ ຊບັສິ່ ງຂອງອື່ ນໆທ່ີເປັນ

ຊບັຄງົທ່ີ ຂອງສະຫະກອນ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູອ່ື່ ນໆ ບ່ໍອາດຈະຖກືຮບິໄດເ້ວັນ້ເສັຽແຕ່
ພາຫະນະທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ຊບັສິ່ ງຂອງອື່ ນໆທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົຫມາຍເທ່ົານ ັນ້. 

 
ຫມວດທີ 4 

ວາ່ດວ້ຍກາໍມະສິດເອກະເທດ, ກາໍມະສິດເອກະຊນົ ແລະ ກາໍມະສິດສວ່ນຕວົ 
 
ມາດຕາ 14. ເປ້ົາຫມາຍກາໍມະສິດເອກະເທດ 

ກາໍມະສິດເອກະເທດມ ີພາຫະນະການຜະລິດ, ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ສິນຄາ້ ຊຶ່ ງເປັນກາໍ
ມະສິດສວ່ນບກຸຄນົຂອງເຈົາ້ຊບັນອ້ຍ : ຊາວກະສິກອນ, ນາຍຊາ່ງ, ຊາວຫດັຖະກອນ ແລະ
ອື່ ນໆ. 

 
ມາດຕາ 15. ສິດ ແລະ ພນັທະຂອງເຈົ້າກາໍມະສິດເອກະເທດ 

ເຈົາ້ກາໍມະສິດເອກະເທດມສີິດດາໍເນນີການຜະລິດ, ການບໍລິການ ແລະ ຈາໍຫນາ່ຍຜະລິດ
ຕະພນັຂອງຕນົຢາ່ງເສລີຖກືກດົຫມາຍ. 

ເຈົາ້ກາໍມະສິດເອກະເທດ ຈະຕອ້ງປະຕິບດັຕາມກດົຫມາຍ, ນະໂຍບາຍເສດຖະກດິ ແລະ 
ນະໂຍບາຍອື່ ນໆຂອງລດັ, ມພີນັທະເສັຽພາສີໃຫລ້ດັຢາ່ງຄບົຖວ້ນ. 

 
ມາດຕາ 16. ເປ້ົາຫມາຍກາໍມະສິດເອກະຊນົ 

ກາໍມະສິດເອກະຊນົມພີາຫະນະການຜະລິດ, ຜະລິດຕະພນັ, ສິນຄາ້ ແລະ ທຶນຮອນໃນ
ການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງຫວົຫນວ່ຍເສດຖະກດິທ່ີເປັນກາໍມະສິດສວ່ນບກຸຄນົຂອງເຈົາ້ຂອງວສິາ
ຫະກດິ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການສາ້ງສາພດັທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ປວົແປງຊວີດິການ
ເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົ. 

ຫວົຫນວ່ຍເສດຖະກດິນີເ້ປັນຜູຄຸ້ມ້ຄອງ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາການຜະລິດທລຸະກດິ, ຮບັຜິດ
ຊອບຕ່ໍລາຍຮບັ, ລາຍຈາ່ຍ, ກາໍໄລ ຫລື ການຫລບຸທຶນດວ້ຍຕນົເອງ. 

 
ມາດຕາ 17. ສິດ ແລະພນັທະຂອງຫວົຫນວ່ຍເສດຖະກດິເອກະຊນົ 

ຫວົຫນວ່ຍເສດຖະກດິເອກະຊນົ ມສີິດດາໍເນນີການຜະລິດ-ທລຸະກດິ, ການກໍ່ສາ້ງ, ການ
ຂນົສ ົ່ງ, ການຄາ້, ການບໍລິການ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວເຮັດສນັຍາຕາ່ງໆ, ນາໍໃຊເ້ງນິຕາເພ່ືອສ ັ່ງຊືວ້ດັ
ຖດຸບິ, ວດັຖປຸະກອນ ແລະ ອື່ ນໆຈາກຕາ່ງປະເທດ, ຈາໍຫນາ່ຍຜະລິດຕະພນັຂອງຕນົຢາ່ງເສລີ
ຖກືກດົຫມາຍ, ຮວ່ມມທືລຸະກດິຢູພ່າຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ. 
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ຫວົຫນວ່ຍເສດຖະກດິດ ັງ່ກາ່ວຕອ້ງດາໍເນນີການຜະລິດທລຸະກດິ ຕາມຂອບເຂດທະບຽນວິ
ສາຫະກດິຂອງຕນົ, ນອກຈາກນີຍ້ງັຈະໄດປ້ະຕິບດັຕາມກດົຫມາຍ, ນະໂຍບາຍເສດຖະກດິ ແລະ 
ນະໂຍບາຍອື່ ນໆຂອງລດັຢາ່ງເຂັມ້ງວດ, ມພີນັທະເສັຽພາສີໃຫລ້ດັຢາ່ງຄບົຖວ້ນ ແລະ ຖບືນັຊີ
ໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍການບນັຊ.ີ 

 
ມາດຕາ 18. ການຮບັຮູສ້ິດເປັນເຈົ້າຂອງຫວົຫນວ່ຍເສດຖະກດິເອກະຊນົ 

ຫວົຫນວ່ຍເສດຖະກດິເອກະຊນົ ມຖີານະນຕິິບກຸຄນົ. 
ລດັຮບັຮູສ້ິດກຽ່ວກບັກາໍມະສິດໃນຊບັສິ່ ງຂອງຕາ່ງໆ ຂອງຫວົຫນວ່ຍເສດຖະກດິເອກະຊນົ. 
ບ່ໍມບີກຸຄນົໃດຈະລະເມດີສິດຂອງຫວົຫນວ່ຍເສດຖະກດິນີໄ້ດ.້  

 
ມາດຕາ 19. ມາດຕະການຕ່ໍຫວົຫນວ່ຍເສດຖະກດິເອກະຊນົ 

ໃນກລໍະນທ່ີີຫວົຫນວ່ຍເສດຖະກດິເອກະຊນົ ຫາກໄດດ້າໍເນນີການຜະລິດທລຸະກດິ ນອກ
ວດັຖປຸະສງົທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນກດົລະບຽບຂອງຕນົ ຫລື ໄດລ້ະເມດີລະບຽບການເຊ່ັນ ບ່ໍຖບືນັຊີ
ຕາມກດົຫມາຍການບນັຊ,ີ ບ່ໍເສັຽຄາ່ທາໍນຽມຕາມກາໍນດົເວລາ, ປອມແປງ ຫລື ມອບໃບທະບຽນວິ
ສາຫະກດິໃຫບ້ກຸຄນົອື່ ນຢືມ ຫລື ເຊ່ົາແລວ້ເຈົາ້ຂອງຫວົຫນວ່ຍເສດຖະກດິນ ັນ້ ກຈໍະໄດຖ້ກືປະຕິ
ບດັມາດຕະການທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວໃ້ນລະບຽບກຽ່ວກບັການຂຶນ້ທະບຽນວສິາຫະກດິເອກະຊນົ. 

 
ມາດຕາ 20. ເປ້ົາຫມາຍກາໍມະສິດສວ່ນຕວົ 

ກາໍມະສິດສວ່ນຕວົມ ີເຄື່ ອງໃຊສ້ອຍ, ສິ່ ງຂອງຊມົໃຊສ້ວ່ນຕວົ, ສິ່ ງຂອງອາໍນວຍຄວາມສະ
ດວກ, ເຮອືນຢູ,່ ເຄື່ ອງເຮອືນ, ສດັລຽ້ງຕາ່ງໆ ແລະ ລາຍໄດອ້ື່ ນໆ. 

 
ມາດຕາ 21. ເນືອ້ໃນຂອງກາໍມະສິດສວ່ນຕວົ 

ເຈົາ້ກາໍມະສິດ ມສີິດຄອບຄອງ, ນາໍໃຊ,້ ໄດຮ້ບັຫມາກຜນົ ແລະ ຊີຂ້າດກຽ່ວກບັຊບັສິ່ ງ
ຂອງ ແລະ ລາຍໄດຂ້ອງຕນົຕາມຄວາມຕອ້ງການ ແຕຈ່ະນາໍໃຊຊ້ບັສິ່ ງຂອງ ຂອງຕນົໄປທາໍລາຍ
ຜນົປະໂຫຍດທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍຂອງລດັ, ລວມຫມູ ່ແລະ ຂອງບກຸຄນົອື່ ນນ ັນ້ແມນ່ບ່ໍໄດ.້ 

 
ມາດຕາ 22. ການຈບັຈອງທ່ີດນິໄວລ້າ້ໆ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດຈ້ບັຈອງທ່ີດນິໄວລ້າ້ໆ ໂດຍບ່ໍທາໍການບກຸເບີກ ຫລື ຜະລິດແຕຢ່າ່ງ
ໃດ ບກຸຄນົຜູນ້ ັນ້ກຈໍະໄດຖ້ກືປບັໃຫມຕາມລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິກະສິກາໍ 
ຫລື ລດັອາດຈະໂອນເອົາທ່ີດນິນ ັນ້ໃຫບ້ກຸຄນົອື່ ນນາໍໃຊ ້ ໂດຍບ່ໍມກີານທດົແທນຄາ່ຄນືໃຫແ້ຕຢ່າ່ງ
ໃດ. 
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ມາດຕາ 23. ການຮບິ ແລະ ການຢຶດຊບັສິ່ ງຂອງ ຂອງເອກະເທດ, ເອກະຊນົ ແລະ ຂອງສວ່ນຕວົ 

ຊບັສິ່ ງຂອງ ຂອງເອກະເທດ, ເອກະຊນົ ແລະ ຂອງສວ່ນຕວົອາດຈະຮບິ ຫລື ຢຶດໄດ.້ 
ແຕສ່ະບຽງອາຫານ, ເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ, ເຄື່ ອງໃຊສ້ອຍ, ສດັລຽ້ງ ທ່ີຈາໍເປັນສາໍລບັການເປັນຢູຂ່ອງບກຸ
ຄນົທ່ີເປັນລກູຫນີ ້ແລະ ຂອງຜູທ່ີ້ຢູໃ່ຕຄ້ວາມດແູລຂອງຜູກ້ຽ່ວນີ ້ແລະ ຊບັສິ່ ງຂອງອື່ ນໆຕາມບນັຊີ
ທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນກດົຫມາຍອາຍານ ັນ້ ບ່ໍອາດຈະຮບິໄດ.້ 

 
ມາດຕາ 24. ກາໍມະສິດສວ່ນຕວົຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົສະຫະກອນ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູ ່

ອື່ ນໆ 
ກາໍມະສິດສວ່ນຕວົຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົສະຫະກອນ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູອ່ື່ ນໆ 

ມລີາຍໄດສ້ວ່ນຕວົຈາກການອອກແຮງງານຂອງສະມາຊກິຄອບຄວົສະຫະກອນ ແລະ ຊບັສິ່ ງຂອງ
ທ່ີສະມາຊກິນ ັນ້ຫາມາໄດດ້ວ້ຍຕນົເອງ ຫລື ໄດຮ້ບັຕາມການສືບທອດມນູມຣໍະດກົ ຫລື ຕາມ
ການມອບຊຶ່ ງບ່ໍໄດມ້ອບເຂ້ົາເປັນກາໍມະສິດຂອງສະຫະກອນ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູອ່ື່ ນໆ
ນ ັນ້. 

ຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີເປັນກາໍມະສິດສະເພາະຂອງສະຫະກອນ ຫລື  ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູ ່
ອື່ ນໆ ຕາມລະບຽບທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວນ້ ັນ້ ບ່ໍອາດຈະເອົາມາເປັນກາໍມະສິດສວ່ນຕວົ ຂອງສະມາຊກິຄອບ
ຄວົສະຫະກອນ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູອ່ື່ ນໆໄດ.້ 

 
ມາດຕາ 25. ກາໍມະສິດລວມ 

ຊບັສິ່ ງຂອງໃດຫນຶ່ ງອາດຈະເປັນກາໍມະສິດລວມ ລະຫວາ່ງອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ຫລື 
ລວມຫມູດ່ວ້ຍກນັ, ລະຫວາ່ງອງົການຈດັຕ ັງ້ຂອງລດັ ຫລື ລວມຫມູກ່ບັບກຸຄນົ ແລະ ລະຫວາ່ງ
ບກຸຄນົດວ້ຍກນັ ເຊ່ັນ ວສິາຫະກດິ, ອາຄານ, ເຮອືນ, ຮ ົວ້, ເດີ່ ນ. 

ເຈົາ້ກາໍມະສິດລວມ ມສີິດຄອບຄອງ, ນາໍໃຊຊ້ບັສິ່ ງຂອງຮວ່ມກນັ, ໄດຮ້ບັຫມາກຜນົ ແລະ 
ຊີຂ້າດດວ້ຍການຕກົລງົເຫັນດນີາໍກນັ, ແຕລ່ະຄນົຕອ້ງຮບັຜິດຊອບຮວ່ມກນັ ໃນການເສັຽພາສີ, 
ການປກົປກັຮກັສາ, ການສອ້ມແປງ, ຫນີສ້ິນ ແລະ ການ ໃຊຈ້າ່ຍອື່ ນໆ. 

ເຈົາ້ກາໍມະສິດລວມແຕລ່ະຄນົ ມສີິດຮອ້ງຂໍແຍກພດູຂອງຕນົອອກຈາກ ກາໍມະສິດລວມ 
ດວ້ຍການຕກົລງົເຫັນດນີາໍກນັ. ຖາ້ວາ່ຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີເປັນກາໍມະສິດລວມນ ັນ້ ຫາກບ່ໍສາມາດຕດັ
ແຍກອອກຈາກກນັໄດ ້ກໃໍຫທ້ດົແທນຕາມມນູຄາ່ຂອງພດູທ່ີຢາກຕດັແຍກອອກນ ັນ້ກໄໍດ.້ 

 
ມາດຕາ 26. ສິນສມົສາ້ງ 

ສິນສມົສາ້ງຂອງຄູຜ່ວົເມຽັ ແມນ່ ຊບັສມົບດັທ່ີຄູຜ່ວົເມຽັນ ັນ້ສາ້ງສາ ແລະ ຫາມາໄດໃ້ນເວ
ລາເປັນຜວົເມຽັນາໍກນັ ເວັນ້ເສັຽແຕຊ່ບັສິ່ ງຂອງທ່ີເປັນເຄື່ ອງໃຊສ້ວ່ນຕວົ ຊຶ່ ງບ່ໍມມີນູຄາ່ສງູ. 
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ຜວົເມຽັແຕລ່ະຄນົມສີິດເທ່ົາທຽມກນັ ກຽ່ວກບັສິນສມົສາ້ງໂດຍບ່ໍຂຶນ້ກບັວາ່ ຈະແມນ່ຜວົ 
ຫລື ເມຽັເປັນຜູຫ້າຊບັສມົບດັນ ັນ້ມາໄດ.້ 

ຈະບ່ໍຖວືາ່ເປັນສິນສມົສາ້ງ ສາໍລບັຊບັສມົບດັທ່ີເປັນຂອງຜວົ ຫລື ເມຽັທ່ີໄດມ້າກອ່ນການ
ແຕງ່ດອງ ຫລື ທ່ີໄດຮ້ບັຈາກການສືບທອດມນູມຣໍະດກົ ຫລື ຈາກການມອບຊບັທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ຫ້
ເປັນ ຂອງຜວົ ຫລື ເມຽັ ສະເພາະໃນເວລາເປັນຜວົເມຽັກນັນ ັນ້. 

ຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີໄດນ້າໍໃຊເ້ປັນສວ່ນຕວົ ເຊ່ັນເຄື່ ອງນຸງ່ຫ ົ່ມ ແລະ ເຄື່ ອງໃຊສ້ະເພາະອື່ ນໆ 
ເຖງິວາ່ຊບັສິ່ ງຂອງດ ັງ່ກາ່ວຈະໄດມ້າໃນເວລາເປັນຜວົເມຽັກນັນ ັນ້ກຕໍາມ ຈະບ່ໍຖວືາ່ເປັນສິນສມົສາ້ງ 
ເວັນ້ເສັຽແຕວ່ດັຖທ່ີຸມຄີາ່ ເຊ່ັນ: ເພັດນນິຈນິດາ, ຄາໍ, ເຄື່ ອງເອທ່ີ້ມຄີາ່ອື່ ນໆ. 

 
ມາດຕາ 27. ການແບງ່ປນັສິນສມົສາ້ງ 

ສິນສມົສາ້ງຈະໄດແ້ບງ່ປນັກນັ ພາຍຫລງັທ່ີຜວົເມຽັນ ັນ້ໄດຢ້າ່ຮາ້ງກນັ. ໃນກລໍະນທ່ີີຜວົເມຽັ
ຫາກໄດແ້ຍກກນັຢູ ່ ຫລື ຜວົ ຫລື ເມຽັຫາກໄດລ້ກັເອົາສິນສມົສາ້ງໄປນາໍໃຊໃ້ນທາງທ່ີບ່ໍຖກືຕອ້ງ 
ຫລື ບ່ໍມຄີວາມບໍລິສດຸໃຈຕ່ໍສິນສມົສາ້ງນ ັນ້ ອາດຈະແບງ່ປນັສິນສມົສາ້ງໃນເວລາທ່ີບ່ໍທນັໄດຢ້າ່
ຮາ້ງກນັກໄໍດ.້ 

ຜວົ ແລະ ເມຽັຈະໄດຮ້ບັສວ່ນແບງ່ປນັສິນສມົສາ້ງທ່ໍກນັໃນກລໍະນທີ ົ່ວໄປ. 
ຖາ້ວາ່ຜວົ ຫລື ເມຽັ ຫາກເປັນຜູມ້ຄີວາມຜິດຕ່ໍສາຍ ຜວົເມຽັ ຫລື ຕ່ໍສິນສມົສາ້ງແລວ້ 

ຝາ່ຍທ່ີຜິດນ ັນ້ ກຈໍະໄດຮ້ບັພຽງແຕ ່ຫນຶ່ ງສວ່ນສາມ ຂອງສິນສມົສາ້ງເທ່ົານ ັນ້. 
ໃນກລໍະນທ່ີີລກູຍງັບ່ໍທນັເຖງິກະສຽນອາຍຫຸາກໄດຢູ້ນ່າໍຜູໃ້ດ ຜູນ້ ັນ້ອາດຈະໄດຮ້ບັສວ່ນ

ແບງ່ປນັຫລາຍກວ່າ ໂດຍແມນ່ສານຈະເປັນຜູຕ້ດັສິນ. 
 

ຫມວດທີ 5 
ວາ່ດວ້ຍການໄດ ້ແລະ ການສິ້ນສດຸກາໍມະສິດ 

 
ມາດຕາ 28. ການໄດມ້າເປັນກາໍມະສິດ 

ການໄດມ້າເປັນກາໍມະສິດ ແມນ່ ເກດີຂຶນ້ນບັແຕເ່ວລາທ່ີໄດມ້ອບ ຫລື ໄດຮ້ບັຊບັສິ່ ງຂອງ
ນ ັນ້ ໂດຍຖກືຕອ້ງຕາມກດົຫມາຍ. ກາໍມະສິດອາດຈະໄດມ້າຕາມສນັຍາກອ່ນການມອບ ຫລື 
ການຮບັຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ກໄໍດ.້ 

ຖາ້ວາ່ສນັຍາມອບຊບັສິ່ ງຂອງໃຫບ້ກຸຄນົອື່ ນ ຫລື ຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ຫາກຍງັຈະຕອ້ງໄດຂ້ຶນ້
ທະບຽນແລວ້ ກາໍມະສິດ ແມນ່ໄດມ້ານບັແຕເ່ວລາທ່ີໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນເປັນຕ ົນ້ໄປ ເຖງິວາ່ຊບັສິ່ ງ
ຂອງນ ັນ້ ຈະໄດມ້ອບໃຫແ້ກກ່ນັແລວ້ ກຕໍາມ. 
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ມາດຕາ 29. ການມອບຊບັສິ່ ງຂອງ 
ການມອບຊບັສິ່ ງຂອງ ແມນ່ ການເອົາຊບັສິ່ ງຂອງໃຫອ້ງົການຈດັຕ ັງ້ ຫລື ບກຸຄນົໃດ

ຫນຶ່ ງຊຶ່ ງເອີ້ນວາ່ຜູຮ້ບັ.ການມອບຊບັສິ່ ງຂອງໃຫຜູ້ຂ້ນົສ ົ່ງ ຫລື ໄປສະນ ີເພ່ືອສ ົ່ງໄປໃຫຜູ້ຮ້ບັ ແລະ 
ການ ມອບເອກະສານຂນົສ ົ່ງສິນຄາ້ ຫລື ເຄື່ ອງບນັທກຸຕາ່ງໆນ ັນ້ກຈໍະຖວືາ່ເປັນການມອບຊບັສິ່ ງ
ຂອງໃຫຜູ້ຮ້ບັແລວ້.  

 
ມາດຕາ 30. ການຄອບຄອງທ່ີຖກືກດົຫມາຍ 

ການຄອບຄອງທ່ີຖກືກດົຫມາຍແມນ່ການຄອບຄອງຊບັສິ່ ງຂອງໂດຍບກຸຄນົໃດບກຸຄນົ
ຫນຶ່ ງ ທ່ີຖກືຕອ້ງຕາມລະບຽບຫລກັການໄດກ້າໍນດົໄວ.້ ສາໍລບັຊບັຄງົທ່ີ ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດຂ້ຶນ້ທະບຽນນ ັນ້
ກຈໍະໃຫບ້ກຸຄນົທ່ີມຊີື່ ໃນໃບທະບຽນເປັນຜູຄ້ອບຄອງ ຫລື ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັສິດຈາກຜູກ້ຽ່ວເປັນຜູຄ້ອບ
ຄອງ. 

 
ມາດຕາ 31. ການຄອບຄອງວດັຖສຸິ່ ງຂອງຕາມການອະນຍຸາດພິເສດ 

ວດັຖສຸິ່ ງຂອງບາງປະເພດເຊ່ັນ: ອາວດຸ, ທາດເບື່ ອ, ບາງທາດໂລຫະທ່ີມຄີາ່ຈະໃຫບ້ກຸຄນົ
ໃດບກຸຄນົຫນຶ່ ງຄອບຄອງໄດກ້ຕ່ໍໍເມ ື່ອຫາກໄດຮ້ບັອະນຍຸາດພິເສດ ຈາກອງົການທ່ີມສີິດ ອາໍນາດ
ກຽ່ວຂອ້ງເທ່ົານ ັນ້. 

 
ມາດຕາ 32. ລະບຽບການກຽ່ວກບັການມອບວດັຖບຸຮູານ ແລະ ສິ່ ງທ່ີກໍ່ສາ້ງສິນລະປະວນັນະກາໍ ໃຫ້

ບກຸຄນົອື່ ນ. 
ວດັຖບຸຮູານ ຫລື ສິ່ ງທ່ີກໍ່ສາ້ງສິນລະປະວນັນະກາໍນ ັນ້ ຈະຂາຍ ຫລືມອບໃຫບ້ກຸຄນົອື່ ນໄດ້

ກຕ່ໍໍເມ ື່ອຫາກໄດຮ້ບັອະນຍຸາດຈາກອງົການປກົປກັຮກັສາບຮູານວດັຖເຸທ່ົານ ັນ້. ລດັເປັນຜູມ້ບີລິູມະ
ສິດໃນການຊືວ້ດັຖບຸຮູານເຫລ່ົານ ັນ້ກອ່ນຜູອ້ື່ ນ. 

ການຂາຍ ຫລື ການມອບວດັຖບຸຮູານດ ັງ່ກາ່ວໃຫບ້ກຸຄນົອື່ ນທ່ີຂດັກບັວກັເທິງນີຈ້ະຖວືາ່
ເປັນໂມຄະ ແລະ ຈະໄດປ້ະຕິບດັຕາມລະບຽບການຂອງສນັຍາທ່ີເປັນໂມຄະ. 

 
ມາດຕາ 33. ການສນູຫາຍ ຫລື ການເປ່ເພຂອງຊບັສິ່ ງຂອງ ໂດຍເຫດບງັເອີນ ຫລື ເຫດສດຸວໄິສໃນ

ເວລາມອບ. 
ການສນູຫາຍ ຫລື ການເປ່ເພຂອງຊບັສິ່ ງຂອງໂດຍເຫດບງັເອີນ ຫລື ເຫດສດຸວໄິສໃນເວ

ລາມອບຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ ແມນ່ ເລ່ືອງທ່ີໄດເ້ກດີຂຶນ້ໃນເວລາມອບຊບັສິ່ ງຂອງໃຫກ້ນັ ຊຶ່ ງບ່ໍເປັນ
ຄວາມຜິດຂອງຜູມ້ອບ, ຜູຂ້ນົສ ົ່ງ ຫລື ຜູຮ້ບັ. ໃນກລໍະນທ່ີີເກດີມກີານສນູຫາຍ ຫລື ການເປ່
ເພໂດຍເຫດບງັເອີນ ຫລື ເຫດສດຸວໄິສນ ັນ້ ບກຸຄນົທ່ີເປັນເຈົາ້ຂອງກາໍມະສິດຊບັສິ່ ງຂອງໃນເວລາ
ນ ັນ້ ຈະເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບເອົາເອງ ຕ່ໍຜນົເສັຍຫາຍດ ັງ່ກາ່ວຖາ້ວາ່ສນັຍາຫາກບ່ໍໄດບ້ ົ່ງໄວຢ້າ່ງອື່ ນ. 
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ຖາ້ວາ່ຜູມ້ອບ, ຜູຂ້ນົສ ົ່ງ ຫລື ຜູຮ້ບັຊບັສິ່ ງຂອງຫາກໄດເ້ຮັດຊກັຊາ້ໃນການມອບ, ຂນົສ ົ່ງ 
ຫລື ຮບັແລວ້ຜູກ້ຽ່ວກຈໍະໄດຮ້ບັຜິດຊອບຕ່ໍການສນູຫາຍ ຫລື ເປ່ເພທ່ີເນື່ ອງຈາກເຫດບງັເອີນ ຫລື 
ເຫດ ສດຸວໄິສນ ັນ້. 

 
ມາດຕາ 34. ກາໍມະສິດກຽ່ວກບັຫມາກຜນົ ແລະ ລາຍໄດ ້

ຫມາກຜນົ, ລາຍໄດທ່ີ້ໄດມ້າຈາກຊບັສິ່ ງຂອງໃດຫນຶ່ ງ ກຈໍະເປັນຂອງເຈົາ້ກາໍມະສິດກຽ່ວ
ກບັຊບັສິ່ ງຂອງເຫລ່ົານ ັນ້ ຖາ້ວາ່ກດົຫມາຍ ຫລື ສນັຍາຫາກບ່ໍໄດບ້ ົ່ງໄວຢ້າ່ງອື່ ນ. 

 
ມາດຕາ 35. ກາໍມະສິດກຽ່ວກບັມນູມຣໍະດກົ 

ມນູມຣໍະດກົທ່ີຜູສ້ືບທອດໄດຮ້ບັຈາກການສືບທອດຕາມກດົຫມາຍ ຫລື ຕາມພິໄນກາໍນ ັນ້ 
ແມນ່ເປັນກາໍມະສິດຂອງຜູສ້ືບທອດ ນບັແຕເ່ວລາທ່ີໄດຮ້ບັເອົາມນູມຣໍະດກົເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

ໃນກລໍະນ ີ ທ່ີບ່ໍມຜີູສ້ືບທອດແລວ້ ມນູມຣໍະດກົທງັຫມດົກຈໍະຕກົທອດມາເປັນຂອງລດັ 
ເວັນ້ເສັຽແຕມ່ນູມຣໍະດກົນ ັນ້ ຫາກເປັນຂອງພິຂ ຸ ສາມະເນນ ຊຶ່ ງໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນມາດຕາ 23 ຂອງ
ກດົຫມາຍວາ່ດວ້ຍການສືບທອດມນູມຣໍະດກົ. 

 
ມາດຕາ 36. ຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີບ່ໍມເີຈົ້າຂອງ 

ຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີບ່ໍມເີຈົາ້ຂອງ ແມນ່ຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີເຈົາ້ກາໍມະສິດໄດຖ້ອນສິດຄອບຄອງຊບັສິ່ ງ
ຂອງ ຫລື ໄດເ້ສັຽສິດຄອບຄອງຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ ຍອ້ນກາໍນດົເວລາຂອງອາຍຄຸວາມໃນການຮອ້ງ
ຟ້ອງໄດຫ້ມດົໄປ ຫລື ທ່ີບ່ໍຮູແ້ຈງ້ວາ່ບກຸຄນົຜູໃ້ດເປັນເຈົາ້ກາໍມະສິດ. 

ມແີຕອ່ງົການການເງນິເທ່ົານ ັນ້ ຈຶ່ງມສີິດສະເຫນໃີຫສ້ານຕດັສິນເອົາຊບັສິ່ ງຂອງ ທ່ີບ່ໍມເີຈົາ້
ຂອງນ ັນ້ເປັນກາໍມະສິດຂອງລດັ. ຖາ້ວາ່ຊບັສິ່ ງຂອງຫາກເປັນຂອງຄອບຄວົສະມາຊກິສະຫະກອນ
ທ່ີໄດຖ້ອນ ຫລື ເສັຽສິດນ ັນ້ ຊບັສິ່ ງຂອງດ ັງ່ກາ່ວ ກຈໍະຕກົເປັນກາໍມະສິດຂອງສະຫະກອນ ບອ່ນ
ທ່ີຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ຕ ັງ້ຢູ.່ 

 
ມາດຕາ 37. ວທີິປະຕິບດັກຽ່ວກບັຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີບ່ໍມເີຈົ້າຂອງ 

ຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີໄດຮ້ບັຮູວ້າ່ບ່ໍມເີຈົາ້ຂອງນ ັນ້ ຈະມອບເຂ້ົາບນັຊຊີບັສິ່ ງຂອງຂອງລດັ. 
ພາຍຫລງັທ່ີຊບັສິ່ ງຂອງດ ັງ່ກາ່ວຫາກໄດມ້ອບໃຫລ້ດັແລວ້ເຈົາ້ກາໍມະສິດກຍໍງັມສີິດຍື່ ນຄາໍ

ຮອ້ງຟ້ອງຕ່ໍສານ ເພ່ືອທວງເອົາຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ຄນື ຫລື ຮອ້ງຂໍເອົາການໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຽຫາຍ ຖາ້
ວາ່ກາໍນດົເວລາຂອງອາຍຄຸວາມໃນການຮອ້ງຟ້ອງທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນມາດຕາ 35 ຂອງກດົຫມາຍວາ່
ດວ້ຍຂໍຜ້ກູພນັໃນສນັຍາຫາກຍງັບ່ໍທນັຫມດົ. 
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ມາດຕາ 38. ການເກບັຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີຕກົເຮ່ັຽ 
ຜູທ່ີ້ເກບັຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີຕກົເຮ່ັຽບ່ໍວາ່ຢູໃ່ນສະຖານທ່ີໃດ ກມໍພີນັທະແຈງ້ໃຫບ້ກຸຄນົທ່ີໄດເ້ຮັດ 

ຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີຕກົເຮ່ັຽນ ັນ້ຊາບໃນທນັໃດ ຖາ້ຫາກຮູຕ້ວົບກຸຄນົນ ັນ້ ແລະ ສ ົ່ງຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີເກບັໄດ້
ນ ັນ້ຄນືໃຫຜູ້ກ້ຽ່ວ ຫລື ແຈງ້ໃຫຊ້າບກຽ່ວກບັການເກບັຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີຕກົເຮ່ັຽ ແລະ ມອບຊບັສິ່ ງ
ຂອງດ ັງ່ກາ່ວໃຫເ້ຈົາ້ຫນາ້ທ່ີຕາໍຫລວດ ຫລື ນາຍບາ້ນຮກັສາ ຫລື ມອບໃຫຄ້ະນະອາໍນວຍການວິ
ສາຫະກດິ ຫລື ສາໍນກັງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຮກັສາໄວ ້ຖາ້ວາ່ຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີຕກົເຮ່ັຽນ ັນ້ຫາກໄດພ້ບົເຫັນ 
ຫລື ເກບັໄດຢູ້ວ່ສິາຫະກດິ ຫລື ສາໍນກັງານນ ັນ້. 

ໃນບາງກລໍະນອີາດຈະມອບຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີຕກົເຮ່ັຽນ ັນ້ໃຫເ້ປັນກາໍມະສິດຂອງຜູທ່ີ້ເກບັໄດ ້
ຫລື ອາດຈະມອບໃຫເ້ປັນກາໍມະສິດຂອງລດັ ໂດຍບ່ໍມກີານທດົແທນກໄໍດ ້ ຖາ້ວາ່ຜູເ້ປັນເຈົາ້ຂອງ
ຊບັສິ່ ງຂອງຫາກບ່ໍໄດທ້ກັທວງເອົາຄນືພາຍໃນກາໍນດົເວລາຫກົເດອືນ ນບັແຕມ່ ືທ່ີ້ຜູເ້ກບັໄດແ້ຈງ້
ເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

 
ມາດຕາ 39. ການທດົແທນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃຫຜູ້ທ່ີ້ເກບັຊບັສິ່ ງຂອງຕກົເຮ່ັຽ 

ຜູເ້ກບັໄດ ້ ແລະ ຜູທ່ີ້ສ ົ່ງຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີຕກົເຮ່ັຽຄນືກມໍສີິດໄດຮ້ບັການທດົແທນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ
ໃນການຮກັສາ ແລະ ການມອບຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີຕກົເຮ່ັຽນ ັນ້ຄນືໃຫຜູ້ເ້ປັນເຈົາ້ຂອງເດມີ. ໃນກລໍະນທ່ີີ
ຊບັສິ່ ງຂອງຖກືຕກົເຮ່ັຽນ ັນ້ ຫາກໄດມ້ອບໃຫເ້ປັນກາໍມະສິດຂອງລດັແລວ້ ກແໍມນ່ໃຫອ້ງົການຈດັ
ຕ ັງ້ຂອງລດັທ່ີກຽ່ວຂອ້ງເປັນຜູທ້ດົແທນ. 

ຜູທ່ີ້ເກບັຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີຕກົເຮ່ັຽກມໍສີິດຮຽກຮອ້ງເອົາລາງວນັຢາ່ງຫລາຍບ່ໍໃຫເ້ກນີ ສິບຫາ້
ສວ່ນຮອ້ຍ ຂອງມນູຄາ່ຂອງຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີຕກົເຮ່ັຽ ຈາກຜູເ້ປັນເຈົາ້ຂອງ ຫລື ບກຸຄນົທ່ີມສີິດຮບັ
ເອົາຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີຕກົເຮ່ັຽນ ັນ້. 

ໃນກລໍະນ ີທ່ີຜູເ້ກບັຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີຖກືຕກົເຮ່ັຽຫາກບ່ໍໄດແ້ຈງ້ໃນທນັໃດແລວ້ ຜູເ້ກບັໄດນ້ ັນ້ກໍ
ຈະບ່ໍໄດຮ້ບັລາງວນັແຕຢ່າ່ງໃດ. 

 
ມາດຕາ 40. ສດັຊຶ່ ງຂາດການຮກັສາ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດທ່ີໄດຈ້ບັສດັຊຶ່ ງຂາດການຮກັສາ ຫລື ສດັທ່ີປະປ່ອຍ ບກຸຄນົຜູນ້ ັນ້ ຕອ້ງແຈງ້
ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງສດັຊາບໃນທນັໃດ ແລະ ສ ົ່ງສດັຄນືໃຫຜູ້ກ້ຽ່ວ ຫລື ແຈງ້ໃຫເ້ຈົາ້ຫນາ້ທ່ີຕາໍຫລວດ 
ຫລື ນາຍບາ້ນຊາບ ພາຍໃນກາໍນດົ ສາມມື ້ນບັແຕມ່ ືທ່ີ້ໄດຈ້ບັສດັນ ັນ້ເປັນຕ ົນ້ໄປ. 

ຖາ້ວາ່ເຈົາ້ຂອງສດັຫາກຍງັບ່ໍທນັໄດທ້ວງທາວເອົາແລວ້ ສດັດ ັງ່ກາ່ວກຈໍະມອບໃຫຜູ້ຈ້ບັໄດ້
ນ ັນ້ເປັນຜູຮ້ກັສາ, ລຽ້ງເກອື ແລະ ນາໍໃຊ.້ 

ໃນກລໍະນທ່ີີໄດພ້ບົເຫັນເຈົາ້ຂອງສດັພາຍໃນກາໍນດົ ຫກົເດອືນ ນບັແຕມ່ ືທ່ີ້ໄດແ້ຈງ້ເປັນ
ຕ ົນ້ໄປ ສດັນ ັນ້ກຈໍະໄດສ້ ົ່ງຄນືໃຫເ້ຈົາ້ຂອງ ແຕຜູ່ກ້ຽ່ວກຕໍອ້ງທດົແທນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃນການລຽ້ງເກອື
ສດັ ແລະ ໃຫລ້າງວນັຕາມມາດຕາ 39 ເທິງນີ.້ 
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ຖາ້ວາ່ຜູຈ້ບັສດັໄດຫ້າກມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກໃນການຮກັສາ ຫລື ລຽ້ງເກອື ຫລື ມກີານເລ່ີມ
ເກດີພະຍສຸດັແລວ້ ຜູຮ້ກັສາອາດຈະຂາຍສດັນ ັນ້ກໄໍດ ້ ພາຍຫລງັທ່ີໄດແ້ຈງ້ ແລະ ໄດຮ້ບັຄວາມ
ເຫັນດຈີາກເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີ ຫລື ນາຍບາ້ນແລວ້ ແຕກ່ຕໍອ້ງຮກັສາເງນິທ່ີຂາຍນ ັນ້ໄວໃ້ຫເ້ຈົາ້ຂອງສດັ
ດ ັງ່ກາ່ວ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີບ່ໍອາດຈະພບົເຫັນເຈົາ້ຂອງສດັໄດພ້າຍໃນກາໍນດົ ຫກົເດອືນນ ັນ້ແລວ້ ເຈົາ້
ຂອງສດັກຈໍະເສັຽກາໍມະສິດກຽ່ວກບັສດັນ ັນ້. 

 
ມາດຕາ 41. ການພບົພ້ໍວດັຖທ່ີຸມຄີາ່ ຫລື ວດັຖບຸຮູານ 

ວດັຖທ່ີຸມຄີາ່ ມ:ີ ຄາໍ, ເງນິ ຫລື ໂລຫະ, ແຮທ່າດທ່ີມຄີາ່ຊຶ່ ງເຊື່ ອງຊອ້ນ ຫລື ຝງັໄວຢູ້ໃ່ນ
ດນິ ຫລື ຖກືຊຸກເຊື່ ອງໄວດ້ວ້ຍວທີິໃດວທີິຫນຶ່ ງ ຊຶ່ ງບ່ໍອາດຈະກາໍນດົໄດວ້າ່ ບກຸຄນົຜູໃ້ດເປັນເຈົາ້
ກາໍມະສິດ ຫລື ເຈົາ້ກາໍມະສິດນ ັນ້ໄດເ້ສັຽສິດ ກຽ່ວກບັວດັຖທ່ີຸມຄີາ່ນີແ້ລວ້ ຫລື ບ່ໍອາດຈະອາ້ງຕນົ
ວາ່ເປັນເຈົາ້ກາໍມະສິດໄດ.້ ໃນກລໍະນນີີວ້ດັຖທ່ີຸມຄີາ່ດ ັງ່ກາ່ວ ຈະຕກົເປັນກາໍມະສິດຂອງລດັ ແລະ 
ບກຸຄນົທ່ີໄດພ້ບົພ້ໍນ ັນ້ ຕອ້ງເອົາໄປມອບໃຫອ້ງົການການເງນິ. 

ບກຸຄນົທ່ີໄດພ້ບົພ້ໍ ແລະ ໄດມ້ອບວດັຖທ່ີຸມຄີາ່ ຫລື ວດັຖບຸຮູານນ ັນ້ ມສີິດໄດຮ້ບັລາງວນັ 
ຫລື ຄາ່ບາໍເນັດ ສິບຫາ້ສວ່ນຮອ້ຍ ຂອງມນູຄາ່ວດັຖທ່ີຸມຄີາ່ນ ັນ້ ເວັນ້ເສັຽແຕກ່ານຄ ົນ້ພບົ ຫລື 
ການພບົພ້ໍນ ັນ້ຫາກເປັນຫນາ້ທ່ີໂດຍກງົຂອງຜູກ້ຽ່ວເອງ. 

 
ມາດຕາ 42. ການໄດມ້າເປັນກາໍມະສິດ ເນື່ ອງຈາກການຄອບຄອງຊບັສິ່ ງຂອງ ຂອງບກຸຄນົອື່ ນ ໂດຍ

ຄວາມບໍລິສດຸໃຈ. 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດທ່ີໄດຄ້ອບຄອງຊບັສິ່ ງຂອງຂອງບກຸຄນົອື່ ນໂດຍຄວາມບໍລິສດຸໃຈ ຄກືນັກບັວາ່

ຕນົເອງເປັນເຈົາ້ຂອງຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ເປັນເວລາ ຊາວປີ ຕ່ໍເນື່ ອງກນັ ຖາ້ຫາກແມນ່ຊບັຄງົທ່ີແລະ 
ເປັນເວລາ ຫາ້ປີ ຕ່ໍເນື່ ອງກນັ ຖາ້ຫາກແມນ່ຊບັເຄື່ ອນທ່ີແລວ້ ບກຸຄນົຜູນ້ ັນ້ກຈໍະໄດເ້ປັນເຈົາ້ກາໍມະ
ສິດ ກຽ່ວກບັຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້. ການຄອບຄອງໂດຍຄວາມບໍລິສດຸໃຈນ ັນ້ ສະແດງອອກດວ້ຍການ
ຄອບຄອງຊບັສິ່ ງຂອງຢາ່ງເປີດເຜີຍ, ຕ່ໍເນື່ ອງ ແລະ ສະຫງບົ. ເມ ື່ອຮອດກາໍນດົເວລາດ ັງ່ກາ່ວນີ້

ແລວ້ ບກຸຄນົຜູທ່ີ້ເປັນເຈົາ້ກາໍມະສ◌ດິເດມີ ກຽ່ວກບັຊບັສິ່ ງຂອງດ ັງ່ກາ່ວ ຈະບ່ໍມສີິດຮອ້ງຟ້ອງເອົາ
ຄນືໄດ.້ 

ຖາ້ວາ່ບກຸຄນົຜູນ້ ັນ້ຫາກໄດຄ້ອບຄອງຊບັສິ່ ງຂອງດ ັງ່ກາ່ວ ຍງັບ່ໍທນັຈບຸຕາມກາໍນດົເວລາທ່ີ
ໄດກ້າ່ວໄວໃ້ນວກັທີ 1 ນີ ້ ແຕຜູ່ກ້ຽ່ວພດັໄດມ້ອບຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ໃຫບ້ກຸຄນົອື່ ນຄອບຄອງ ໂດຍ
ຄວາມບໍລິສດຸໃຈແລວ້ ກາໍນດົເວລາທ່ີຈະໄດມ້າເປັນກາໍມະສິດນ ັນ້ ກໃໍຫນ້ບັແຕມ່ ືທ່ີ້ບກຸຄນົຜູທ້າໍອິດ
ໄດຄ້ອບຄອງນ ັນ້ເປັນຕ ົນ້ມາ, ເມ ື່ອຮອດກາໍນດົເວລາທ່ີໄດກ້າ່ວນີແ້ລວ້ ບກຸຄນົຜູໃ້ຫມທ່ີ່ຄອບຄອງ
ກຈໍະໄດຮ້ບັກາໍມະສິດນ ັນ້ເລີຍ. 
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ຊບັສິ່ ງຂອງຂອງລດັ ຫລື ລວມຫມູນ່ ັນ້ ຈະບ່ໍຕກົເປັນກາໍມະສິດຂອງຜູຄ້ອບຄອງໂດຍ
ຄວາມບໍລິສດຸໃຈແຕຢ່າ່ງໃດ ເຖງິວາ່ຈະກາຍກາໍນດົເວລາທ່ີໄດກ້າ່ວໄວໃ້ນວກັທີ 1 ນີແ້ລວ້ກຕໍາມ. 

 
ມາດຕາ 43. ການເຫມາົຊືຊ້ບັສິ່ ງຂອງດວ້ຍຄວາມຈາໍເປັນ 

ການເຫມາົຊືຊ້ບັສິ່ ງຂອງດວ້ຍຄວາມຈາໍເປັນ ແມນ່ ລດັເອົາຊບັສິ່ ງຂອງຈາກເຈົາ້ກາໍມະສິດ 
ເພ່ືອຮບັໃຊຜ້ນົປະໂຫຍດຂອງລດັ ຫລື ສງັຄມົໂດຍລດັຈະທດົແທນຄາ່ຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງ
ຊບັຄນື. 

ການເຫມາົຊືຊ້ບັສິ່ ງຂອງດວ້ຍຄວາມຈາໍເປັນ ຈະເຮັດໄດກ້ຕ່ໍໍເມ ື່ອຫາກມຄີວາມຈາໍເປັນ ຫລື 
ມສີະພາບການຮບີດວ່ນເທ່ົານ ັນ້ ເຊ່ັນ ການພດັທະນາ, ການຕາ້ນໄພທາໍມະຊາດ, ພະຍາດລະ
ບາດ ແລະ ອື່ ນໆ. 

ຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີເຫມາົຊືດ້ວ້ຍຄວາມຈາໍເປັນນ ັນ້ ຈະຕອ້ງໄດທ້ດົແທນຄນືພາຍໃນກາໍນດົເວ
ລາອນັເຫມາະສມົໂດຍອີງຕາມສະພາບຕວົຈງິ. 

ໃນກ◌ໍລະນ ີ ທ່ີມກີານເຫມາົຊືຊ້ບັສິ່ ງຂອງດວ້ຍຄວາມຈາໍເປັນໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງນ ັນ້ແລວ້ ເຈົາ້
ກາໍມະສິດ ມສີິດຍື່ ນຄາໍຮອ້ງຕ່ໍອງົການຂ ັນ້ເທິງຂອງອງົການ ທ່ີໄດມ້ອບໃຫພ້ະນກັງານຂອງຕນົໄປ
ທາໍການເຫມາົຊືຊ້ບັສິ່ ງຂອງ ແລະ ເຈົາ້ກາໍມະສິດ ກຍໍງັມສີິດທວງເອົາຊບັສິ່ ງຂອງຂອງຕນົຄນື 
ພອ້ມທງັຄາ່ເສັຽຫາຍຕາ່ງໆອີກດວ້ຍ. 

 
ມາດຕາ 44. ການຮບິຊບັສິ່ ງຂອງ. 

ການຮບິຊບັສິ່ ງຂອງ ແມນ່ການເອົາຊບັສິ່ ງຂອງທງັຫມດົ ຫລື ສວ່ນໃດສວ່ນຫນຶ່ ງ ຊຶ່ ງ
ເປັນກາໍມະສິດຂອງຜູໃ້ດຜູຫ້ນຶ່ ງ ທ່ີໄດລ້ະເມດີກດົຫມາຍມາເປັນຂອງລດັ ໂດຍບ່ໍມກີານທດົແທນ. 

ການຮບິຊບັສິ່ ງຂອງຈະປະຕິບດັຕ່ໍຜູໃ້ດຜູຫ້ນຶ່ ງໄດກ້ຕ່ໍໍເມ ື່ອກດົຫມາຍຫາກໄດບ້ ົ່ງໄວສ້ະ
ເພາະເທ່ົານ ັນ້. 

ໃນກລໍະນ ີ ທ່ີມກີານຮບິຊບັສິ່ ງຂອງໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງແລວ້ ຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ ກຈໍະໄດສ້ ົ່ງຄນື
ໃຫເ້ຈົາ້ກາໍມະສິດ ແລະ ເຈົາ້ກາໍມະສິດກຍໍງັມສີິດຮອ້ງຂໍເອົາຄາ່ເສັຽຫາຍຕື່ ມອີກ. 

ຊບັສິ່ ງຂອງຂອງລດັ ຫລື ລວມຫມູບ່ໍ່ອາດຈະທາໍການຮບິໄດເ້ວັນ້ເສັຽແຕໃ່ນກລໍະນທ່ີີໄດກ້າໍ
ນດົໄວໃ້ນມາດຕາ 8 ແລະ ມາດຕາ 13 ຂອງກດົຫມາຍສະບບັນີ.້ 

 
ມາດຕາ 45. ການສິ້ນສດຸກາໍມະສິດ. 

ກາໍມະສິດກຽ່ວກບັຊບັສິ່ ງຂອງອນັໃດອນັຫນຶ່ ງຈະສິ້ນສດຸລງົຖາ້ວາ່:  
- ເຈົາ້ກາໍມະສິດຫາກໄດຊ້ີຂ້າດກຽ່ວກບັຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ຢາ່ງສມົບນູແລວ້; 
- ຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ຫາກໄດສ້ນູຫາຍຍອ້ນເຫດບງັເອີນ ຫລື ເຫດສດຸວໄິສ ເຊ່ັນ: ຟ້າຜາ່, 

ນ ໍາ້ຖວ້ມ, ແຜນ່ດນິໄຫວ ແລະ ອື່ ນໆ; 
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- ເຈົາ້ກາໍມະສິດຫາກບ່ໍໄດທ້ວງທາວເອົາຊບັສິ່ ງຂອງຂອງຕນົຄນື ຕາມກາໍນດົເວລາຂອງ
ອາຍຄຸວາມໃນການຮອ້ງຟ້ອງ; 

- ຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ຫາກໄດຮ້ບິເປັນຂອງລດັ ຫລື ຍຶດເພ່ືອຂາຍເລຫລງັໃຊຫ້ນີສ້ິນຕາມຄາໍ
ຕດັສິນຂອງສານ. 

 
ຫມວດທີ 6 

ວາ່ດວ້ຍຂອບເຂດຂອງການນາໍໃຊກ້າໍມະສິດ 
 
ມາດຕາ 46. ການນາໍໃຊກ້າໍມະສິດ 

ການນາໍໃຊກ້າໍມະສິດ ແມນ່ ການຊມົໃຊພ້າຫະນະ ຫລື ຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີເປັນຂອງຕນົ ເພ່ືອ
ຕອບສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການທາງດາ້ນການເປັນຢູ ່ ຫລື ຜນົປະໂຫຍດອນັແນນ່ອນທ່ີຕນົຕອ້ງ
ການ ແຕບ່ໍ່ໃຫກ້ໍ່ຄວາມເສັຽຫາຍ ຫລື ຂດັກບັສິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດຂອງລດັ, ສງັຄມົ ຫລື 
ຂອງບກຸຄນົອື່ ນ. 

 
ມາດຕາ 47. ຂອບເຂດການປກຸສາ້ງເຮອືນ ຫລື ການປກູຕ ົນ້ໄມ ້

ບກຸຄນົຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັສິດປກຸສາ້ງເຮອືນ ຫລື ກໍ່ສາ້ງອື່ ນໆແລວ້ ນ ັນ້ບ່ໍມສີິດເຮັດໃຫສ້າຍຄາ
ເຮອືນຂອງຕນົລ່ືນກາຍໄປຈນົເຮັດໃຫນ້ ໍາ້ຝນົຕກົລງົໃສ ່ຫລື ກວມເອົາທ່ີດນິ ຫລື ເຮອືນຂອງບກຸ
ຄນົອື່ ນທ່ີຢູໃ່ກຄ້ຽງນ ັນ້. 

ບກຸຄນົຜູທ່ີ້ໄດປ້ກຸເຮອືນ, ປກູຕ ົນ້ໄມ,້ ຕ ົນ້ໄມກ້ນິຫມາກ ຫລື ຕ ົນ້ໄມເ້ປັນເຄອື ຫລື ອື່ ນໆ 
ໃນທ່ີດນິຊຶ່ ງຕນົມສີິດນາໍໃຊນ້ ັນ້ບ່ໍໃຫກ້ໍ່ຜນົເສັຽຫາຍ ໃຫແ້ກເ່ຈົາ້ຂອງເຮອືນທ່ີຢູໃ່ກຄ້ຽງ ຫລື ກດີ
ຂວາງການສນັຈອນໄປມາ. 

 
ມາດຕາ 48. ສິດຂອງຜູຖ້ກືເສັຽຫາຍຍອ້ນການນາໍໃຊກ້າໍມະສິດໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງ 

ຜູຖ້ກືເສັຽຫາຍເນື່ ອງຈາກສາເຫດທ່ີໄດກ້າ່ວໄວໃ້ນວກັທີ 2 ຂອງມາດຕາ 47 ນີອ້າດຈະ
ຮານງາ່ໄມ ້ ຫລື ເຄອືໄມ ້ ຫລື ຕດັຮາກໄມທ່ີ້ລວ່ງກາຍເຂ້ົາມາໃນທ່ີດນິຕນົກໄໍດ ້ ພາຍຫລງັທ່ີໄດ້
ແຈງ້ໃຫເ້ຈົກ້າໍມະສິດນ ັນ້ຊາບ ເຈດັວນັແລວ້ ແຕຜູ່ກ້ຽ່ວກຍໍງັເມນີເສີຍຢູ ່ຫລື ຜູຖ້ກືເສັຽຫາຍຈະດາໍ
ເນນີການປກົປ້ອງສິດ ຕາມທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນມາດຕາ 63 ແລະ ມາດຕາ 64 ຂອງກດົຫມາຍສະ
ບບັນີໄ້ດ.້ 

ນອກຈາກນີແ້ລວ້ຜູຖ້ກືເສັຽຫາຍຍງັມສີິດຮອ້ງຂໍເອົາການໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຽຫາຍນ ັນ້ອີກດວ້ຍ. 
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ມາດຕາ 49. ການອະນຍຸາດໃຫມ້ທີາງຜາ່ນ 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດທ່ີມເີຮອືນ ຊຶ່ ງຖກືປິດລອ້ມດວ້ຍເຮອືນ ຫລື ທ່ີດນິຊຶ່ ງຜູອ້ື່ ນມສີິດນາໍໃຊ ້ໂດຍບ່ໍ

ມທີາງຜາ່ນອອກໄປສູຫ່ນົທາງໄດ ້ ບກຸຄນົຜູນ້ ັນ້ກມໍສີິດຮອ້ງຂໍທາງຜາ່ນຈາກຜູທ່ີ້ມສີິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິທ່ີ
ຢູໃ່ກຫ້ນົທາງກວາ່ຫມູ.່ ຜູທ່ີ້ມສີິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ຊຶ່ ງຖກືຮອ້ງຂໍນ ັນ້ ຕອ້ງອະນຍຸາດໃຫທ້າງຜາ່ນ ແຕ່
ມສີິດຮອ້ງຂໍເອົາການໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຽຫາຍແກຜ່ນົລະປກູ ຫລື ສິ່ ງທ່ີກໍ່ສາ້ງຈາກການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ
ເປັນທາງຜາ່ນນ ັນ້ຕາມຄວາມເຫມາະສມົ. 

ໃນກລໍະນທ່ີີມກີານເນ່ັງສາຍໄຟຟ້າ, ສາຍໂທລະສບັ ຫລື ຂດຸຮອ່ງນ ໍາ້, ວາງທ່ໍນ ໍາ້, ທ່ໍນ ໍາ້
ປະປາຜາ່ນທ່ີດນິຂອງຜູທ່ີ້ມສີິດນາໍໃຊບ້ກຸຄນົໃດບກຸຄນົຫນຶ່ ງ ຊຶ່ ງພາໃຫຕ້ ົນ້ໄມ ້ ຫລື ຜນົລະປກູ
ຕາ່ງໆຂອງຜູກ້ຽ່ວໄດຖ້ກືທາໍລາຍ ຫລື ພາໃຫມ້ຄີວາມເສັຽຫາຍອື່ ນໆແລວ້ ບກຸຄນົຜູນ້ ັນ້ກອໍາດຈະ
ຂໍເອົາຄາ່ເສັຽຫາຍທ່ີເນື່ ອງມາຈາກການກະທາໍນ ັນ້ກໄໍດ.້ ຖາ້ວາ່ຜູທ່ີ້ມສີິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິຫາກໄດຮ້ບັຜນົ
ປະໂຫຍດນາໍແລວ້ ກຈໍະບ່ໍໃຫຄ້ດິໄລຄ່າ່ເສັຽຫາຍນ ັນ້ອີກ. 

 
ມາດຕາ 50. ການອະນຍຸາດໃຫນ້ ໍາ້ຮອ່ງໄຫລຜາ່ນ. 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດທ່ີມຄີວາມຈາໍເປັນ ໃນການເປ່ັງນ ໍາ້ອອກຈາກດນິບາ້ນທ່ີຕນົຢູ ່ ກມໍສີິດຮອ້ງຂໍ
ຂດຸຮອ່ງເປ່ັງນ ໍາ້ຜາ່ນດນິບາ້ນຂອງຜູທ່ີ້ຢູລຸ່ມ່ຖດັຕນົ ຫລື ຜູທ່ີ້ຢູໃ່ກຄ້ອງນ ໍາ້. ຜູທ່ີ້ຖກືຮອ້ງຂໍກຕໍອ້ງ
ອະນຍຸາດໃຫຂ້ດຸຮອ່ງເປ່ັງນ ໍາ້ ແຕມ່ສີິດຮອ້ງຂໍເອົາຄາ່ເສັຽຫາຍແກຜ່ນົລະປກູ ຫລື ສິ່ ງທ່ີປກຸສາ້ງ
ຈາກການຂດຸຮອ່ງເປ່ັງນ ໍາ້ນ ັນ້. ຜູຮ້ອ້ງຂໍຂດຸຮອ່ງເປ່ັງນ ໍາ້ຕອ້ງຮກັສາອະນາໄມ ແລະ ສະພາບຂອງ 
ຮອ່ງນ ໍາ້ໃຫເ້ໝາະສມົ. 

 
ມາດຕາ 51. ສິດຂອງຜູຮ້ກັສາເຄື່ ອງປກູຂອງຝງັ 

ຜູຮ້ກັສາດນິບາ້ນ ຫລື ດນິສວນມສີິດນາໍໃຊຜ້ນົລະປກູຕາມການຕກົລງົ ກນັກບັເຈົາ້ຂອງ
ບາ້ນ ຫລື ເຈົາ້ຂອງສວນ. 

 
ມາດຕາ 52. ພນັທະຂອງຜູຮ້ກັສາດນິບາ້ນ ຫລື ດນິສວນ 

ຜູຮ້ກັສາດນິບາ້ນ ຫລື ດນິສວນມພີນັທະປກົປກັຮກັສາ ຫລື ບວົລະບດັເຄື່ ອງປກູຂອງຝງັ
ທ່ີມໃີນດນິດ ັງ່ກາ່ວຢາ່ງເຫມາະສມົ. 

ຖາ້ວາ່ເຄື່ ອງປກູຂອງຝງັຫາກຫຽ່ວແຫງ້ ຫລື ຕາຍໄປຜູຮ້ກັສາຕອ້ງຮບັຜິດຊອບໃຊແ້ທນ
ຄາ່ເສັຽຫາຍໃຫເ້ຈົາ້ຂອງບາ້ນ ຫລື ເຈົາ້ຂອງສວນ ເວັນ້ເສັຽແຕກ່ານເສັຽຫາຍນ ັນ້ຫາກບ່ໍໄດເ້ກດີ
ຂຶນ້ຍອ້ນຄວາມຜິດຂອງຜູກ້ຽ່ວ. 

ຖາ້ວາ່ຜູຮ້ກັສານ ັນ້ຫາກໄດນ້າໍໃຊຜ້ນົລະປກູເກນີຂອບເຂດທ່ີໄດຕ້ກົລງົກນັແລວ້ ຜູກ້ຽ່ວກໍ
ຈະໄດໃ້ຊແ້ທນຄນືໃຫເ້ຈົາ້ຂອງບາ້ນ ຫລື ເຈົາ້ຂອງສວນ. ໃນກລໍະນນີີເ້ຈົາ້ຂອງບາ້ນ ຫລື ເຈົາ້
ຂອງສວນນ ັນ້ອາດຈະບ່ໍອະນຍຸາດໃຫຜູ້ກ້ຽ່ວນາໍໃຊຜ້ນົລະປກູຕ່ໍໄປອີກກໄໍດ.້ 
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ມາດຕາ 53. ສິດຂອງເຈົ້າຂອງບາ້ນ ຫລື ເຈົ້າຂອງສວນ 

ເຈົາ້ຂອງບາ້ນ ຫລື ເຈົາ້ຂອງສວນ ຈະລອ້ມຮ ົວ້ບາ້ນ ຫລື ສວນຂອງຕນົກໄໍດ ້ ແຕກ່ານ
ລອ້ມຮ ົວ້ນ ັນ້ບ່ໍໃຫເ້ປັນອບຸປະສກັຕ່ໍການສນັຈອນ ບນົຖະໜນົຫນົທາງ ຫລື ກດີຂວາງທາງທ່ີເຄຍີ
ທຽວໄປມາຜາ່ນດນິຕອນດ ັງ່ກາ່ວກອ່ນແລວ້ ຫລື ລວ່ງເຂດແດນດນິທ່ີຢູໃ່ກຄ້ຽງນ ັນ້. 

 
ມາດຕາ 54. ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງເຈົ້າຂອງບາ້ນ ຫລື ເຈົ້າຂອງສວນ 

ໃນເມ ື່ອຜູຮ້ກັສາຫາກຮູວ້າ່ເຄື່ ອງປກູຂອງຝງັ ໃນທ່ີດນິທ່ີຕນົຮກັສານ ັນ້ ຈະຕກົຢູໃ່ນໄພອນັ
ຕະລາຍເຊ່ັນ ຍອ້ນລອ້ມຮ ົວ້ບ່ໍດ ີ ຫລື ສດັຕພືູດທາໍລາຍ ແລະ ອື່ ນໆ ແລະ ໄດສ້ະເຫນໃີຫເ້ຈົາ້
ຂອງບາ້ນ ຫລື ເຈົາ້ຂອງສວນຊາບແລວ້ ແຕຜູ່ກ້ຽ່ວກຍໍງັເມນີເສີຍຢູ ່ ໃນກລໍະນນີີ ້ ການ
ເສັຽຫາຍທກຸຢາ່ງທ່ີເກດີຂຶນ້ກແໍມນ່ໃຫເ້ຈົາ້ຂອງບາ້ນ ຫລື ເຈົາ້ຂອງສວນເປັນຜູຮ້ບັຜິດຊອບເອົາ
ເອງ. ຖາ້ວາ່ຜູຮ້ກັສາຫາກໄດນ້າໍໃຊຊ້ບັຂອງຕນົໃນການສະກດັກ ັນ້ການເສັຽຫາຍນ ັນ້ ເຈົາ້ຂອງ
ບາ້ນ ຫລື ເຈົາ້ຂອງສວນກ◌ໍຕອ້ງໄດໃ້ຊແ້ທນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍໃຫຜູ້ຮ້ກັສາ. 

 
ມາດຕາ 55. ການຮບັຮູສ້ິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິເປ່ົາຫວາ່ງ ແລະ ທ່ີດນິປ່າໄມທ່ີ້ຊຸດໂຊມ 

ລດັຮບັຮູສ້ິດນາໍໃຊຂ້ອງບກຸຄນົ ຫລື ສະຫະກອນ ຫລື ອງົການຈດັຕ ັງ້ລວມຫມູອ່ື່ ນໆ ທ່ີ
ໄດມ້ຄີວາມສະໝກັໃຈ ຢາກນາໍໃຊທ່ີ້ດນິເປ່ົາຫວາ່ງ ຫລື ທ່ີດນິປ່າໄມທ່ີ້ຊຸດໂຊມ ເພ່ືອຟ້ືນຟບູລູະ
ນະ ແລະ ປກູຂະຫຍາຍປ່າໄມໃ້ຫເ້ປັນດງົ ຫລື ທາໍການປກູຝງັ, ລຽ້ງສດັດວ້ຍທຶນຂອງຕນົເອງ. 

 
ຫມວດທີ 7 

ວາ່ດວ້ຍການປກົປ້ອງກາໍມະສິດ 
 
ມາດຕາ 56. ການປກົປ້ອງກາໍມະສິດ 

ການປກົປ້ອງກາໍມະສິດ ແມນ່ການນາໍໃຊມ້າດຕະການທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນກດົຫມາຍຕ່ໍບກຸຄນົທ່ີ
ໄດລ້ະເມດີສິດກຽ່ວກບັກາໍມະສິດຂອງບກຸຄນົອື່ ນເພ່ືອຟ້ືນຟສູິດ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດທ່ີໄດຖ້ກືລະ
ເມດີນ ັນ້ຄນືໃຫເ້ຈົາ້ກາໍມະສິດ. 

 
ມາດຕາ 57. ການຮອ້ງຟ້ອງເພ່ືອທວງເອົາຊບັສິ່ ງຂອງຄືນ 

ໃນເມ ື່ອສິດກຽ່ວກບັຊບັສິ່ ງຂອງ ຂອງເຈົາ້ກາໍມະສິດຫາກໄດຖ້ກືລະເມດີໂດຍບກຸຄນົອື່ ນທ່ີ
ພວມຄອບຄອງຢາ່ງຜິດກດົຫມາຍຢູນ່ ັນ້ ຜູກ້ຽ່ວກມໍສີິດຮອ້ງຟ້ອງ ເພ່ືອທວງເອົາຊບັສິ່ ງຂອງຈາກ
ບກຸຄນົນ ັນ້ຄນືໄດ.້ 
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ຜູຄ້ອບຄອງຢາ່ງຜິດກດົຫມາຍ ແມນ່ ຜູທ່ີ້ໄດລ້ະເມດີຂໍກ້າໍນດົຂອງກດົຫມາຍເພ່ືອຄອບ
ຄອງຊບັສິ່ ງຂອງ ຂອງບກຸຄນົອື່ ນ ຫລື ແມນ່ຜູທ່ີ້ໄດຮ້ບັຊບັສິ່ ງຂອງຈາກຜູທ່ີ້ບ່ໍມສີິດມອບຊບັສິ່ ງ
ຂອງນ ັນ້ໃຫແ້ກຕ່ນົ. 

 
ມາດຕາ 58. ຜູຄ້ອບຄອງຊບັສິ່ ງຂອງຢ່າງຜິດກດົຫມາຍ ໂດຍຄວາມບໍລິສດຸໃຈ 

ຜູຄ້ອບຄອງຊບັສິ່ ງຂອງຢາ່ງຜິດກດົຫມາຍໂດຍຄວາມບໍລິສດຸໃຈ ແມນ່ ບກຸຄນົທ່ີບ່ໍຮູ ້
ແລະ ບ່ໍອາດຈະຮູໄ້ດວ້າ່ຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີຕນົຄອບຄອງນ ັນ້ຍງັເປັນກາໍມະສິດຂອງບກຸຄນົອື່ ນຢູ.່ 

ໃນກລໍະນນີີ ້ ຖາ້ວາ່ເຈົາ້ກາໍມະສິດເດມີຫາກໄດທ້ວງເອົາຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ຄນື ຜູຄ້ອບຄອງ
ຕອ້ງໄດສ້ ົ່ງຄນືໃຫຜູ້ກ້ຽ່ວ ແຕເ່ຈົາ້ກາໍມະສິດເດມີຕອ້ງທດົແທນຕາມມນູຄາ່ຂອງຊບັສິ່ ງຂອງໃຫແ້ກ່
ຜູຄ້ອບຄອງ. ເຈົາ້ກາໍມະສິດເດມີກມໍສີິດຮອ້ງຂໍເອົາການໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຽຫາຍ ຈາກຜູທ່ີ້ໄດມ້ອບຊບັ
ສິ່ ງຂອງໂດຍບ່ໍມສີິດນ ັນ້. 

ໃນກລໍະນທ່ີີຜູຄ້ອບຄອງຫາກໄດຮ້ບັຊບັສິ່ ງຂອງດວ້ຍການມອບ ຫລື ການສືບທອດມນູມໍ
ຣະດກົນ ັນ້ ຈະບ່ໍມກີານທດົແທນມນູຄາ່ຂອງຊບັດ ັງ່ກາ່ວ ຫລື ໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຽຫາຍແຕຢ່າ່ງໃດ. 

 
ມາດຕາ 59. ຜູຄ້ອບຄອງຊບັສິ່ ງຂອງຢ່າງຜິດກດົຫມາຍໂດຍບ່ໍມຄີວາມບໍລິສດຸໃຈ 

ຜູຄ້ອບຄອງຊບັສິ່ ງຂອງຢາ່ງຜິດກດົຫມາຍໂດຍບ່ໍມຄີວາມບໍລິສດຸໃຈ ແມນ່ ບກຸຄນົທ່ີຮູ ້
ຫລື ອາດຈະຮູໄ້ດວ້າ່ຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີຕນົຄອບຄອງນ ັນ້ຍງັເປັນກາໍມະສິດຂອງບກຸຄນົອື່ ນຢູ.່ ໃນກລໍະ
ນນີີຊ້ບັສິ່ ງຂອງທງັຫມດົນ ັນ້ຕອ້ງໄດຍ້ຶດຈາກຜູຄ້ອບຄອງແລວ້ ສ ົ່ງໃຫເ້ຈົາ້ກາໍມະສິດຄນື. ຜູຄ້ອບ
ຄອງຈະຕ່ໍວາ່ເອົາການໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຽຫາຍຈາກຜູທ່ີ້ໄດມ້ອບຊບັສິ່ ງຂອງໃຫຕ້ນົ ໂດຍບ່ໍຖກືຕອ້ງນ ັນ້
ກໄໍດ ້ແຕບ່ໍ່ມສີິດຮອ້ງຟ້ອງຕ່ໍສານ. 

 
ມາດຕາ 60. ໝາກຜນົ ແລະ ລາຍໄດຈ້າກຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີຄອບຄອງຢ່າງຜິດກດົຫມາຍ 

ໝາກຜນົ ຫລື ລາຍໄດທ່ີ້ເກດີຈາກຊບັສິ່ ງຂອງ ຊຶ່ ງຢູໃ່ນການຄອບຄອງຂອງບກຸຄນົໃດບກຸ
ຄນົຫນຶ່ ງຢາ່ງຜິດກດົຫມາຍ ໂດຍບ່ໍມຄີວາມບໍລິສດຸໃຈຈະໄດສ້ ົ່ງຄນືໃຫເ້ຈົາ້ກາໍມະສິດທງັຫມດົ. 
ໃນກລໍະນທ່ີີຜູກ້ຽ່ວຫາກໄດເ້ອົາຫມາກຜນົ ຫລື ລາຍໄດນ້ ັນ້ໄປນາໍໃຊ,້ ຂາຍ ແລະ ອື່ ນໆ ຜູກ້ຽ່ວກໍ
ຈະໄດໃ້ຊແ້ທນຄາ່ເສັຽຫາຍ ຫລື ມນູຄາ່ຂອງຫມາກຜນົ ຫລື ລາຍໄດນ້ ັນ້ໃຫເ້ຈົາ້ກາໍມະສິດ. 

ສວ່ນຜູຄ້ອບຄອງຊບັສິ່ ງຂອງຢາ່ງຜິດກດົຫມາຍ ໂດຍຄວາມບໍລິສດຸໃຈ ຈະບ່ໍໄດສ້ ົ່ງຫມາກ
ຜນົ ຫລື ລາຍໄດທ່ີ້ເກດີຈາກຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ ໃຫເ້ຈົາ້ກາໍມະສິດແຕຢ່າ່ງໃດ ຕາມທ່ີໄດກ້າ່ວໄວໃ້ນ
ມາດຕາ 58 ຂອງກດົຫມາຍສະບບັນີ.້ 
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ມາດຕາ 61. ການທ່ີເຮັດໃຫສ້ະພາບຂອງຊບັສິ່ ງຂອງ ທ່ີຄອບຄອງຢ່າງຜິດກດົຫມາຍດຂີຶນ້. 
ບກຸຄນົຜູໃ້ດຫາກໄດຄ້ອບຄອງຊບັສິ່ ງຂອງຢາ່ງຜິດກດົຫມາຍໂດຍຄວາມບໍລິສດຸໃຈ ບກຸ

ຄນົຜູນ້ ັນ້ ມສີິດຮບັເອົາສິ່ ງທ່ີຕນົໄດເ້ຮັດໃຫດ້ຂີຶນ້ນ ັນ້ໄວ ້ ຖາ້ວາ່ການຕດັແຍກສິ່ ງທ່ີເຮັດຂຶນ້ໃຫມນ່ ັນ້
ຈະບ່ໍເຮັດໃຫຊ້ບັສິ່ ງຂອງເດມີເສັຽຫາຍ ຫລື ເປ່ເພໃນເວລາຕດັແຍກອອກຈາກກນັ. ຖາ້ວາ່ຊບັສິ່ ງ
ຂອງທ່ີເຮັດຂຶນ້ໃຫມນ່ ັນ້ຫາກບ່ໍສາມາດຕດັແຍກອອກຈາກຊບັສິ່ ງຂອງເດມີໄດແ້ລວ້ ຜູຄ້ອບຄອງ
ຢາ່ງຜິດກດົຫມາຍໂດຍຄວາມບໍລິສດຸໃຈນ ັນ້ ກມໍສີິດທວງເອົາການໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຽຫາຍ ສະ
ເພາະແຕສ່ວ່ນທ່ີຕນົໄດເ້ຮັດດຂີຶນ້ນ ັນ້ຈາກເຈົາ້ກາໍມະສິດ ແຕບ່ໍ່ໃຫເ້ກນີມນູຄາ່ຂອງຊບັສິ່ ງຂອງເດມີ. 

ສວ່ນສິ່ ງທ່ີຜູຄ້ອບຄອງຊບັສິ່ ງຂອງຢາ່ງຜິດກດົຫມາຍ ໂດຍບ່ໍມຄີວາມບໍລິສດຸໃຈ ໄດເ້ຮັດ
ໃຫດ້ຂີຶນ້ນ ັນ້ກຈໍະຕກົເປັນຂອງເຈົາ້ກາໍມະສິດເດມີ ໂດຍບ່ໍມກີານທດົແທນແຕຢ່າ່ງໃດ ຕາມທ່ີໄດ້
ກາ່ວໄວໃ້ນມາດຕາ 59 ຂອງກດົຫມາຍສະບບັນີ.້ 

 
ມາດຕາ 62. ການຮອ້ງຟ້ອງເພ່ືອໃຫຮ້ບັຮູສ້ິດກຽ່ວກບັກາໍມະສິດ. 

ໃນເມ ື່ອຫາກມບີກຸຄນົໃດບກຸຄນົຫນຶ່ ງໄດໂ້ຕແ້ຍງ້ເອົາສິດກຽ່ວກບັຊບັສິ່ ງຂອງຂອງຕນົແລວ້ 
ເຖງິວາ່ສິດຄອບຄອງຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ ຍງັບ່ໍທນັໄດຖ້ກືລະເມດີກຕໍາມ ເຈົາ້ກາໍມະສິດກມໍສີິດຮອ້ງ
ຟ້ອງຕ່ໍສານ ເພ່ືອໃຫຮ້ບັຮູສ້ິດກຽ່ວກບັຊບັສິ່ ງຂອງ ຂອງຕນົນ ັນ້. 

 
ມາດຕາ 63. ການຮອ້ງຟ້ອງເພ່ືອທວງໃຫຢ້ດຸເຊົາການກດີຂວາງ ຫລື ອບຸປະສກັ 

ໃນເມ ື່ອຫາກມບີກຸຄນົໃດບກຸຄນົຫນຶ່ ງ ໄດກ້ໍ່ການກດີຂວາງ ຫລື ສາ້ງ  ອບຸປະສກັຕ່ໍການ
ນາໍໃຊ,້ ໄດຮ້ບັໝາກຜນົ ຫລື ຊີຂ້າດກຽ່ວກບັຊບັສິ່ ງຂອງ ຂອງຕນົ ເຖງິວາ່ສິດຄອບຄອງຊບັສິ່ ງ
ຂອງນ ັນ້ຍງັບ່ໍທນັໄດຖ້ກືລະເມດີກຕໍາມ ເຈົາ້ກາໍມະສິດ ກມໍສີິດຮອ້ງຟ້ອງ ເພ່ືອທວງໃຫບ້ກຸຄນົນ ັນ້
ຢດຸເຊົາການກດີຂວາງ ຫລື ລບົລາ້ງອບຸປະສກັນ ັນ້ກໄໍດ.້ 

 
ມາດຕາ 64. ການຮອ້ງຟ້ອງເພ່ືອຂໍເອົາການໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຽຫາຍ 

ໃນເມ ື່ອບກຸຄນົໃດບກຸຄນົຫນຶ່ ງຫາກໄດເ້ຮັດໃຫຊ້ບັສິ່ ງຂອງ ຂອງບກຸຄນົອື່ ນເປ່ເພ ຫລື 
ເສັຽຫາຍແລວ້ ເຈົາ້ຂອງຊບັມສີິດຮອ້ງຟ້ອງຕ່ໍສານ ເພ່ືອຂໍເອົາການໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຽຫາຍຈາກຜູກ້ໍ່

ຄວາມເສັຽຫາຍນ ັນ້. 
 
ມາດຕາ 65. ການຮອ້ງຟ້ອງເພ່ືອຂໍເອົາການໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຽຫາຍ ເນື່ ອງຈາກການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ຫວ້ຍ, ນ ໍາ້

ໜອງຄອງບຶງ ຫລື ເໝືອງຝາຍ. 
ຜູທ່ີ້ມສີິດນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ຊຶ່ ງເຄື່ ອງປກູຂອງຝງັ ຫລື ເຂ້ົານາຕາກາ້ຂອງຕນົໄດຮ້ບັຄວາມເສັຽ

ຫາຍ ເນື່ ອງຈາກບກຸຄນົອື່ ນໄດເ້ປ່ັງນ ໍາ້ຫວ້ຍ, ນ ໍາ້ໜອງຄອງບຶງ ຫລື ເໝືອງຝາຍມາຖວ້ມ ຫລື 
ໄດຖ້ມົ ຫລື ຕນັນ ໍາ້ດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍໃຫໄ້ຫລລງົມາ ແລວ້ເຮັດໃຫຜ້ນົລະປກູຕາ່ງໆຖກືເສັຽຫາຍ ຫລື ບ່ໍ
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ໄດນ້າໍໃຊນ້ ໍາ້ນ ັນ້ເປັນປກົກະຕິ ກມໍສີິດຮອ້ງຟ້ອງໃຫຢ້ດຸເຊົາການກະທາໍນ ັນ້ ພອ້ມທງັຮອ້ງຂໍເອົາ
ການໃຊແ້ທນຄາ່ເສັຽຫາຍຈາກຜູທ່ີ້ເປ່ັງ ຫລື ຖມົ ຫລື ຕນັນ ໍາ້. 

 
ມາດຕາ 66. ການຮອ້ງຟ້ອງເອົາຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີໄດມ້ອບໃຫບ້ກຸຄນົອື່ ນຄອບຄອງ 

ໃນເມ ື່ອເຈົາ້ກາໍມະສິດໄດມ້ອບຊບັສິ່ ງຂອງໃຫບ້ກຸຄນົໃດບກຸຄນົຫນຶ່ ງຮກັສາ, ເຊ່ົາ ຫລື ນາໍ
ໃຊ ້ ແລະ ອື່ ນໆແລວ້ ຫາກບກຸຄນົເຫລ່ົານີບ່ໍ້ຍອມສ ົ່ງຊບັສິ່ ງຂອງດ ັງ່ກາ່ວຄນືໃຫເ້ຈົາ້ກາໍມະສິດ ຜູ້
ກຽ່ວມສີິດຮອ້ງຟ້ອງ ເອົາຊບັສິ່ ງຂອງນ ັນ້ຄນື. ໃນກລໍະນທ່ີີຊບັສິ່ ງຂອງຫາກຖກືເສັຽຫາຍ ຫລື ເປ່
ເພຍອ້ນຄວາມຜິດຂອງຜູຄ້ອບຄອງແລວ້ ຜູກ້ຽ່ວຍງັຈະຕອ້ງໄດໃ້ຊແ້ທນຄາ່ເສັຽຫາຍອີກດວ້ຍ ເວັນ້
ເສັຽແຕສ່ນັຍາຫາກໄດກ້າໍນດົໄວຢ້າ່ງອື່ ນ. 

 
ມາດຕາ 67. ການທ່ີໄດຊ້ບັສິ່ ງຂອງມາໂດຍບ່ໍມພ້ືີນຖານຖກືຕອ້ງ 

ບກຸຄນົຜູໃ້ດທ່ີໄດຊ້ບັສິ່ ງຂອງຂອງບກຸຄນົອື່ ນມາໂດຍບ່ໍມເີຫດຜນົແລວ້ ບກຸຄນົຜູນ້ ັນ້ຈະ
ຕອ້ງສ ົ່ງຊບັສິ່ ງຂອງທ່ີໄດມ້ານ ັນ້ຄນືໃຫເ້ຈົາ້ກາໍມະສິດເດມີ. 

 
ມາດຕາ 68. ການປກົປ້ອງສິດຂອງຜູຄ້ອບຄອງຊບັສິ່ ງຂອງ ຊຶ່ ງຕນົບ່ໍແມນ່ເຈົ້າກາໍມະສິດ 

ຜູຄ້ອບຄອງຊບັສິ່ ງຂອງ ຊຶ່ ງຕນົບ່ໍແມນ່ເຈົາ້ກາໍມະສິດ ເຊ່ັນ ຜູເ້ຊ່ົາ, ຜູຮ້ກັສາ, ຜູຢື້ມ ກມໍ ີ
ສິດຮອ້ງຟ້ອງເຊ່ັນດຽວກນັກບັ ເຈົາ້ກາໍມະສິດ ເພ່ືອທວງເອົາຊບັສິ່ ງຂອງຄນື ແລະ ເພ່ືອທວງໃຫ້
ຢດຸເຊົາການກດີຂວາງ ຫລື ລບົລາ້ງອບຸປະສກັຕາມທ່ີໄດບ້ ົ່ງໄວໃ້ນມາດຕາ 57 ຂອງກດົຫມາຍ
ສະບບັນີ.້ 

 
ກດົຫມາຍສະບບັນີ ້ໄດລ້ງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງເອົາຢາ່ງເປັນເອກະສນັ ໃນກອງປະຊຸມ

ສະໄໝວສິາມນັຄບົຄະນະ ເທ່ືອທີສີ່ ຂອງສະພາປະຊາຊນົສງູສດຸ (ຊຸດທີ II) ໃນວນັທີ 27ມຖິຸ
ນາ1990 ເວລາ 14 ໂມງ 30 ນາທີ. 

 
 

ປະທານສະພາປະຊາຊນົສງູສດຸ  
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